
 m100Sמדריך הפעלה מהיר לדגם   –עכבר גיימינג 
 m100S עכבר – HPתודה שרכשתם ממגוון מוצרי הגיימינג של 

 נודה לכם אם תקדישו מספר דקות לקריאת הוראות ההפעלה על מנת להבין את כל הפונקציות שיש לעכבר להציע 

 ע"פי השרטוט המצורף בחוברת 

 3Dגלגלת  .1

 מקש שמאלי  .2

3. DPI  ( מצבים  4) רגישות העכבר /מהירות 

 ( דפדפן בלבד)מעבר לעמוד הבא  –מקש קדימה   .4

 ( דפדפן בלבד)מעבר לעמוד הקודם   –מקש אחורה  .5

 מקש ימני  .6

 כבל גומי  .7

 משטח טפלון של העכבר  .8

 חיישן אופטי  .9

 

 מפרט טכני: 

 

 USBחיבור : סוג חיבור •

 אינפרא אדום אופטי : אופן קליטה •

• DPI   :1000 , 1600  ,2400 ,3200  -ו 

 6: מספר מקשים  •

 מ " מ  0.7:  מרחק לחיצת כפתור  •

 g10-/ +70:כוח לחיצת כפתור   •

 מיליון לחיצות   5עד  :  אורך חיי מקש •

 Windows  7 / 8 / 8.1 & 10: תומך במערכות הפעלה •

 DC 5V / >100mA: מתח •

 ( כבל גומי)מטר  1.6: אורך הכבל •

 מ "מ  x 68.17 x 39.47 +/- 15 124.23: מידות מוצר  •

 גרם  5  -+/גרם  141.9 כ :   משקל המוצר נטו •

 

 DPI -מתג ה: פונקציות העכבר

 מהירות של העכבר לפי בחירתו של המשתמש /עוזר לשנות את הרגישות  •

מומלץ להשתמש בעכבר עם פד מקצועי על מנת לקבל את מירב  .  DPI 3200 - 1000זזים בין    DPI -מצבי ה •

 . השימוש בעכבר

 בעכבר  –מקש קדימה 

 אותך לעמוד הבא באתר בו אתה גולש )דפדפן בלבד(  חייק –בעת לחיצה   •

 בעכבר  –מקש אחורה 

 אותך לעמוד הקודם באתר בו אתה גולש )דפדפן בלבד(  חייק –בעת לחיצה   •

 

 תהליך התקנה:  

 חבר את העכבר אל המחשב, ושחק.

 ויתקין אותו ללא כל צורך בדרייבר או בתוכנה  m100S  המחשב יזהה את עכבר

לשימושכם על מנת לתת נוחות וחווית גיימינג ייחודית, מומלץ להשתמש בעכבר עם פד על מנת    DPI-מתג ה הערה:

 לקבל את מירב השימוש בעכבר. 



 תמיכה טכנית:  

לפנות ישירות על היצרן  לשאלות ומידע נוסף לגביי הפריט הן מבחינת התקנה והן מבחינת תכונות ניתן ניתן  

vered@sel.co.il   

 www.sel.co.ilאו להיכנס לכתובת אינטרנט: 

 

 

 תכולת האריזה: 

 HPעכבר  - 1

 חוברת הפעלה  - 1

 תעודת אחריות  - 1

 תעודת אחריות אוניברסלית  - 1


